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  من جدول األعمال المؤقت2البند 

 هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة

جماعة العمل المعنية بالموارد الوراثية الحيوانية لألغذية 
 والزراعة

 الدورة األولى

 10/9/1998-8روما، 

 جدول األعمال التفصيلى والجدول الزمنى المؤقتان
 
 الرئيس) نواب(انتخاب الرئيس ونائب  - 1
 

 جماعة عمل فنية حكومية دولية 1997أيار /نشأت الهيئة خالل دورتها السابعة فى مايوأ 
معنية بالموارد الوراثية الحيوانية لألغذية والزراعة تترآز مهمتها على وضع استراتيجية عالمية 

وينص . الدارة الموارد الوراثية لحيوانات المزرعة للعرض على الهيئة فى دورتها العادية الثامنة
تنتخب جماعة العمل أول آل دورة، رئيسا ونائبا أو أآثر "النظام األساسى لجماعة العمل على أن 

وسيبقى هؤالء فى مناصبهم . للرئيس، من بين ممثلى الدول والمنظمات األعضاء فى جماعة العمل
 ".حتى الدورة التالية لجماعة العمل، ويجوز اعادة انتخابهم

 
 انتخاب المقرر 

 
 .العمل أن تنتخب أيضا مقررا اذا ما ارتأت ذلكلجماعة  

 الموافقة على جدول األعمال والجدول الزمنى - 2
 

 بهذه الوثيقة الجدول الزمنى المؤقت للعرض على جماعة العمل المرفق األوليتضمن  
 .للنظر
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 تحديد العناصر الرئيسية لالستراتيجية العالمية واعداد خطة عمل متعددة السنوات - 3
 

 ما أحرز من تقدم حتى اآلن فى وضع عناصر CGRFA/WG-AnGR/98/2تتناول الوثيقة  
 مرفقاوتتضمن تلك الوثيقة . االستراتيجية العالمية، وتحدد المجاالت التى مازالت تحتاج الى تطوير

وقد تود جماعة . يحتوى على خطة عمل متعددة السنوات للتوسع فى تطوير االستراتيجية العالمية
ن تستعرض بالتفصيل العناصر الرئيسية لالستراتيجية العالمية بغرض تقديم توصيات العمل أ

 .للهيئة بشأن األولويات التى ينبغى اتباعها فى التوسع فى تطوير هذه االستراتيجية
 
 حالة الموارد الوراثية الحيوانية لألغذية والزراعة فى العالم - 4
 

سوف يؤدى تقديم معلومات دورية بصورة منتظمة عن حالة الموارد الوراثية الحيوانية  
 الى معاونة الهيئة فى -لألغذية والزراعة فى العالم، تتضمن الفجوات واالحتياجات واألولويات 

دور توجيه السياسات الذى تضطلع به، وفى تعبئة التفهم والدعم الدوليين، وتتضمن الوثيقة 
CGRFA/WG-AnGR/98/3دورى عن حالة الموارد الوراثية الحيوانية تقرير  " مقترحات بشأن اعداد

 وقد تود جماعة العمل النظر فى هذه المقترحات ورفع توصيات ".لألغذية والزراعة فى العالم
 .بشأنها الى الهيئة

 
 وضع مشروع اطار لتقييم مدى التقدم فى وضع االستراتيجية العالمية وتنفيذها - 5
 

قد تود جماعة العمل مناقشة اآلليات الممكنة لوضع اطار لتقييم مدى التقدم فى وضع  
االستراتيجية العالمية وتنفيذهـا، بمـا فـى ذلـك تحديـد المعاييـر والمؤشـرات ذات الصلـة فـى 

تقريـر جماعة الخبـراء غيـر الرسمية المعنية بوضع االستراتيجيـة  فـى المرفـق الثانـىضـوء 
وتقديم  )CGRFA/WG-AnGR/98/Inf.1 :الوثيقة( 1998آذار /والتى اجتمعت فى مارسالعالمية 

 .توصيات بشأن هذه اآلليات الى الهيئة
 
 
 
 
 تحديد االجراءات األخرى ذات األولوية الالزمة لوضع االستراتيجية العالمية - 6
 

قد تود جماعة العمل تقديم توصيات للهيئة بشأن االجراءات ذات األولوية الالزمة خالل  
 وبشأن المهام التى يمكن أن تضطلع بها جماعة العمل لرفعها الى 2001-2000الفترة المالية 

 .الهيئة خالل الفترة حتى انعقاد دورتها العادية التاسعة
 
 الموافقة على تقرير جماعة العمل - 7
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 المرفق األول
 

 الجدول الزمنى المؤقت
 

 البند من  التاريخ والوقت
جدول 
 األعمال

 ملوثيقة الع عنوان البند

 الثالثاء،
8/9/1998 

   

) نواب(انتخاب الرئيس ونائب 1 10.15 - 10.00
 الرئيس

 

    
الموافقة على جدول األعمال  2 11.00 - 10.15

 والجدول الزمنى
CGRFA/WG-AnGR- 
1/98/1 Add.1           

    
تحديد العناصر الرئيسية  3 12.30 - 11.00

لالستراتيجية العالمية واعداد خطة 
 عمل متعددة السنوات

CGRFA/WG-AnGR- 
1/98/2                     

    
  مثل السابق 3 17.30 - 14.30

    
 األربعاء،

9/9/1998 
   

  مثل السابق 3 12.30 - 9.30
    

حالة الموارد الوراثية الحيوانية  4 16.30 - 14.30
 لألغذية والزراعة فى العالم

CGRFAlWG-AnGR- 
1/98/3                     

    
وضع مشروع اطار لتقييم مدى  5 17.30 - 16.30

التقدم فى وضع االستراتيجية 
 العالمية وتنفيذها

CGRFA/WG-AnGR- 
1/98/Inf.1              

    
 الخميس،

10/9/1998 
   

تحديد االجراءات األخرى ذات  6 10.30 - 9.30
األولوية الالزمة لوضع 

 االستراتيجية العالمية

 

    
  الموافقة على تقرير جماعة العمل 7 12.30 - 10.30

 


